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LA REVUO ORIENTA
LABORINTO DK TIU ĈI NUMERO: T. JURI

新なる試練

十數年一口の如く我が綠化運動促進の爲 

に殊に我。同志の聂もカミ賴むRevuoの編 

輯寥断の爲に、心身を捧げ一家を舉げて獻 

身的努力を績けられナ:我が小坂捐二氏は・前 

號所揭の通り突如官命も帶びて海外に赴か 

れ・鐵道の技術的研究の爲ちニ筒年を彼地 

に過される事…りました。我がエスペヲ 

ンbりーヨから暫くでも氏も奪はUろ事が此 

の上もない打曉である二さは申すまでもあ 

りませぬ。さり乍ら姑く小我を捨て、汎く 

大局に著眼するから【工.氏の外遊ロ獨り同 

氏及び我が國有裁道を利するのみならず、實 

に世畀■のエフ、へうント運動に一大剌戟を與 

ふるに於て最も住義深・ものミ云ふべ3で 

ありませう。その結果の如何に有效にして 

苦人なみペきか。それは刮目して二年後の 

事黄に見nばなりますまい。

小坂氏を送り出い:學會は爰に圖らすも 

新なる試練に直而い:のであります。庶務、 

會計、編輯上の逍繰誓學會の事筋の極めて 

繁劇ならな悟るにつけ、今更乍ら同氏の努 

力芒播牲さが並大抵のものでなかった事を 

惑ぜずには居られませ耳。學會委員は今後 

の大徒も樹て更に來るべき大小幾多の難関 

に處して遺憾なからんが爲め、且つは在外 

の小坂氏をして後顧の憂なからしめんが爲 

め、今や覚燃なる緊报味の裡に愼重細慮を 

盡して事に當って居ります。當路の委R— 
同は如上切實むち考慮の下に旣に己に覺悟 

の臍か固iし？:〇此の上は會員諸君が絕 

えす委久の活動に就・陰に陽に聲援鞭雄を 

惜まさ・らん事也希望致す次第であります。

顧みれば三年前我。は舉會の削途の決し

に直面して

て樂観な許さ7も見、離局打開の一堆さ 

して基金募渠の計畫を案じ、檄を飛ばして 

會員能君の藏心に訴へた事があります。其 

の節學會の現狀は實に小坂氏の心的物的の 

播牲I'•享くろ所大むらを指摘I、若匕小坂 

氏に於て急遽此の地も去られね!rrxらぬ事 

情も生じまし了:ならば、學會の行路は必ず 

や難乂難も加ふべ3を想ひ・切に諸君の御 

注意を喚起しましア:。此の一事は誡意おる 

會員誌君の御記憶に尙新なる所でおりませ 

う。當時の憂は不幸にして杞憂に終ら仁L 
しゃさ氣遣った其の日が早・く I到來したの 

であります。

號所揭の會計報告中豫簞の部花笛見 

せられY:誌君はそこに每刀40圓の不足あ3 
む發見せられたでありませう。是れ“從來 

學會の當然負擔すべき費目を小坂氏一個人 

の格別なる好意に於て免れて居った事も 

示•すのであります。今や偶。學會自才の時 

に際會し,何はミLおれ先以て財的基礎を 

より强めらの必耍に迫られるに立至りまし 

ナ:事は理の當然と申さればなりますまい。 

過般委員の有志數名が需り合ひまして、 

善後の方第を議した時、衆議は期せずして 

特別維持費むる一案を適切芒認めるに一致 

しまし？:〇それは *

ーク月 ー□金五拾錢也

十五年一月Xり同十二月まで 

但し數月分を取纏めて支拂はろゝも可。・ 

を以て特別維持費ミ定め・一般の自發的申 

込によって差當り总場を救ひたいざ云ふ案 

で却ります。その席上立ゴころに54 ロ集り 

ましたが、之を委貝のみにて私せず・廣く 
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般借貝新君の御協力を仰ぎたいこ考へまし （ 

て此の一文を草した次第でわりまて。耍は 

4互に零細なる淨財な持ち寄り、多衆の力 

も以て俱に共にこの聖なる事業の危應を未 

然に喰ひ止めたいざ云ふに雄きます。何卒 

一口でも二口でい自由なる御思召にこり 

まして、此の試に參!niせられ、諾君の您思さ 

諸君のカミに丄り、諸君の學會む安全强固 

なる基礎の上に据菽て頂・たいので御座い 

ます。尙此の機會に新に維捋會員賛助會員 

さむらら、向の愈多からん事をね併せて切 

第せざちも得ませぬ。

若し此の企が幸にして豁君の辭烈なる誡 

意にxって報いられらなら【4單に像算の 

不足額を補ふに止らず、更に進んでレゲ亦 

の誌面に一大吹善を施しその面目を一新し 

て御期往の萬一に答へる事し容易かさ存ビ 

られます。

旣在十數早間、血ミ淚ミの艱苦を凌いで、 

折角今Hの盛大を築ĝ得た我が聖なち綠化 

運動が、麦に端む < も九仮の功・ 一簣に失 

ふか、或は更に風霆に乘じて一世に呼號す 

あな得あか。我。は深く認君の 誠意さ義心 

ミに信賴する二过によって我が學會が天の 

惠めちこの新なる試練に必ずや堪艺得るこ 

ミを信じたいのであります。若しそれ此の 

試嫌に打ち克って.新なる基礎の上に新な 

み一歩を踏み出すニざが出來ろならCG我 

〇は銀ろ此の試練の到來も天に向って感謝 

すると共に、禍を轉じて福さなし得たる歡 

喜を諸君过共に分r：ntxなりますまい。重’ 

ねて親愛な〇會員諸君の充分なろ御考慮ミ 

御賛同さむむ願ひ致す次第で御座います。

本篇を特に日本語で書色ました理 

由は、國內の同志のみにて解決す 

〔む斷り〕べきこの窮狀が外人に知らる、を 

屑しさしないからであります。幸 

に御諒察あらんこさを。

東京丸の內の上野商事株式會社ix豫てか 

ら诲外通信には總てエスペラントを使用し 

てゐ亢が今回 U. E. A.のEntrepreno 
に指名された。- …

アメリカた'より

小坂狷二氏通信

去る九月四Ĥ橫濱解 刀コレア丸にてア

メリカに向け出發の小坂狷二氏は九丿】十七

H無事サンフランシスコ到着下の如ら通信

があった。

（繪ハカ・キにて）

18 Se p t-1925. 
Karaj Samideanoj :

En plena bonstato mi alvenis hieraii 
en San Francisco kaj jam en tiu vespero 
ĉeestis Esperantan kunvenon; pli detale 
per letero.

Tute Via
K・〇対aka.

尙保坂成之氏宛の繪ハカ•キには次の如く 

あった。

ク.ランドキアニオン（Grand Canyoniの 

大溪谷は岸から岸まで十三哩、深さー哩、驟 

馬の脊にのって 谷を 降って川まで行くのに 

二日かゝリ途中でキア厶ブせればならG由・ 

おなた朮ら行く處でせうが.それは止为に 

してーu岸を見物しまし11〇

九り二十五口

小坂狷二

因に小坂氏留守宅はド記へ 

東京府下北罷川七一八小坂狷二氏

佛國ごエスベヲント

今から三年前佛蘭四文部大臣B^rard氏は 

無法にもその文部肯營禺の公立學校に於い 

てエスペラント教授を禁止しア:が、その後 

國內及ぴ國外のエフ、へウソチストの猛烈な 

る反對に堪へ切れず、汉他の一方で世界の 

大勢に鑑み該禁止令の如何にも愚芳不法む 

ろを悟ってか、遂に本年六月十九Ĥ現文部 

大臣はCirkuleroむ發して.三年前の禁止令 

を解き、佛蘭西國內に於ける公立學校にて 

エスペラントに關する講習教授を公然さ許 

可する:,过になったミは.ちこ血の》ぐり 

が遲ハや・うでllfeZ»が何にしてt芽出度い 

二丈、謂はねばならぬ。
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LETERO DE SINJORINO SAKURAI
Sinjorino Sizue Sakurai estas bona sami・ A.

deanino, kiu loĝas en Ĝenevo kune kun sia 
edzo, kiu servas ?e Internacia Labora Oficejo*  
Eble ŝi eatas la unua japana Esperantistino, 
kiu ceestis la Universalan Esperantan Kou- 
greson. Si skribis al sia amikino en Tokio 
jene.

Nia Universala Kongreso mal
fermiĝis la 2-an de aŭgusto kaj 
fermiĝos bodiaŭvcspere (la 7-an) t

Ĉeestas 1,500 delegitoj el 40 
nacioj. Gie sur stratoj kaj en tramoj 
troviĝas multaj, kiuj portas verdan 
stelon sur siaj brustoj, kaj parolas 
en Esperantoe

Ĉie flirtas Esperantaj standardoj. 
Estas tre interese, ke samideanoj el 
diversaj landoj portas siajn diver
sajn naciajn kostumojn, sed ĉiuj 
parolas la saman lingvon.

Ili parolas al mi kiel al konatu
lino, ĉar mi ankaŭ portas verdan 
stelon. Mi sentas, ke mi kvazaŭ 
estus inter ,,Esperanta Nacio", se 
tia ekzistus en la mondo.

Mi sentas min tre feliĉa, ĉeestante 
la Kongreson, sed samtempe tre 
domaĝas, ke vi ne estas inter ni.

Unu samideano ĉiam ĉeestas la 
Kongreson sen supervesto kaj unu 
samideano portas verdan veston kun 
stelforma punto, ili estas rimarkinda 
vidaĵo, sed preskaŭ ĉiuj geĉeestantoj 
sinvestas modeste, kaj ne troviĝas 
dande vestitaj homoj・

Mi ankoraŭ ne povas paroli bone 
cn Lspcranto, sed la Kongreso 
donas al mi bonan ŝancon por ekzer- 
cado: ĉiufoje mi komprenas pli 
facile.

Kongresaj paroladoj ĉiuj estis tiel 
fluaj kaj belaj・ しa Esperanta dramo 
Ginevra estis ludita cn granda teatro 
en Ĝenevo. Gi estis tre bela kaj 
tre lerte ludita. Poste, unu poeto 
deklamis sian poemon, kaj unu fin
nlandano kantis Esperan tan popol
kanton • Ili ankaŭ estis tre belaj.

En la raporto pri nia movado cn 
la pasinta jaro, ni sentis ĝojegon, 
sci iĝi nte, ke nia int ernacia lingvo, 
dank1 al senlaca ldopodo de multaj 
entuziasmaj Esperantistoj, prosperis 
en diversaj aferoj.

Mi vidis diversajn Esperantistojn; 
kaj pensas, ke estas tre grave, ke 
nia movado estu gvidata de homoj 
de firma kaj nobla karaktero, kiu 
povas fari vere bonan propagandon-

Hieraŭvespere ni havis memor
feston al Zamenhof en Victoria 
Hall, kiu estas muzika halo luksa 
kaj granda.

Diverslandaj gesamideanoj plen
igis la halon. Multaj delegitoj faris 
bonajn kaj lertajn paroladojn. Kel
kaj cl ili, kiuj havis blankaj n harojn, 
bone konis Zamenhof.

Ni kune kantis himnojn Fratoj, 
manon donu kore" kaj ,,Esperou.

Gesamideanoj ĉe la Kongreso estis 
tiel afablaj al mi, kc ili parolas al 
mi kaj faras aferon por mi antaŭ ol 
mi ekparolaSe

Ĉe la Kongreso, mi trovis, ke 
ili ĉiuj havas honestajn, bonajn, 
afablajn kaj sincerajn korojn, kiuj 
ofte troviĝas en tiuj de kamparanoj.

Vi trovos la programon kaj or
ganizajn aferojn de la Kongreso en 
la Kongresa Libro, kiun mi sendis 
al vi.
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MIA ESPERANTA EKSKURSO
- (3) ；. … ゝ

T・ Juri

Ni jani alvenis al la donio de 
Patro Sclmid en Iliracuka. Estis 
varma somera posttagmezo. La 
suno fortege brilis sur la ruĝetan 
tegmenton de lia domo, kiu elstaras 
el la verda foliaro de pinarbaroj. La 
domo staras efektive sur trankvila, 
sab匕 kampo proksima al la maro. 
Multe da fruktarboj kaj vasta lcgo- 
moĵardeno kvazaŭ gardstaras ĉirkaŭ 
la logejo de la l^itro. Ĉar li estas 
la estro de agrikultura lernejo li 
havas nature grandan intereson pri 
terkulturado ;li mem prizorgas sian 
ĝardenon, kie oni trovas diversajn 
kreskajojn^ kiuj estas en tre bona 
stato.

Sinjoro Schmid estas la patro de 
dek infanoj—kvar filoj kaj ses filinoj. 
Al vizitanto ili faras kvazaŭ paradan 
marŝon ĉe la enirejo por lin saluti. 
Ciu, kiu vizitas la domon por la 
unu fojo eble imagas, ke li vizitas 
lernejon, ĉar iu el la infanoj laŭte 
legas sian lernolibron preparante 
por la morgaŭa laciono; iu ludas 
pilkon en la ĝardeno; iu silente 
sidas antaŭ la tablo kaj fervore cer・ 
bumas por solvi aritmetikan pro^ 
blemon; alia gaje ludas sur orgeno^.

Hiroĉjo, malgranda knabeto eble 
dekdujara, estas bonega muzikisto ; 
ii dolĉe surprizis min; kantante Es
perantan himnon en bela kaj tre ' 
korekta elparolado. Taĉjo, plej aĝa 
filo, amuzis min per sia genia ludo 
de ,,Karmenu kaj „Traumereiu sur 
harmonikoe

Fost iom da interparolado kun 

la familianoj de Sro. Schmid ni 
decidis promeni al la marbordo- 
Mallarĝa vojeto gvidis tra la densaj 
pinarboj, kiuj ĵetis m alvarmetan 
ombron sur la vojon ; kaj de teinj)〇 
al tempo trabriletis la maro inter la 
malplenaĵoj de la branĉoj Baldaŭ 
ni trovis nin sur la vasta sablejo, kie 
ludis sennombraj nudaj geknabetoj. 
Bedaŭrinde la maro estis malkvieta;
altaj ondoj furioze sin jetadis kontraŭ 
la bordon kaj la akvo estis t e rure 
malpura. Ni t amen kuraĝis iri en 
la ŝaŭmantan akvon, kiu sin levadis 
kiel grandaj mon toj, kaj tute kiel 
cignoj ni leviĝis 
la akvo, imitante 
ondoj.

El la akvo mi 
al la kamaradoj :

”Mi ja havas

kaj malleviĝis sur 
la movadon de la 

tuj eliris kaj kriis 

timon! La maro 
estas tiel sovaga."

Kaj mik uŝigis min sur la de la suno 
varmigitan sablejon. Mi rigardis 
al la blua ĉielo kaj enspiris pulmo- 
plene la freŝan, salan aeron. Dume 
la tri aliaj naĝan toj ankaŭ eliris el 
la akvo, venis al mi, t remetis de 
malvarmo, kaj kuŝiĝis sur la sablan 
t eron. Sro. Ueda prenis sian koda
kon kaj fotografis nin du-tri foje.

Pasis tempo tre rapide. Estis la 
kvara horo posttagmeze. Ni- ĉiuj 
forte sentis malsaton, ĉar ni ne an
koraŭ havis ta^man^on. Cetere la 
vento fariĝis iom malvarmeta. Ni 
do rapidis returnen al la domo de 
Patro Simizu.

Ni havis treege gajan vesperon. 
La Jokosukanoj jam devis reveturi 
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al sia hejmo. Sro. Ŝimizu kaj mi 
akompanis ilin ĝis la stacidomo. Mi 
noktis ĉe li.

La morgaŭan matenon mi vekiĝis 
tre frue, ĉar tion devigis al mi multe 
da moskitoj, kiuj pikis min persiste, 
malgraŭ mia fervora defenda bata
lado. Tra la fenestro de la dormo
ĉambro la brila suno salutis nun. 
•Dankante al Dio pro la bela vetero, 
mi ekstaris kaj iris al la fenestra 
vitro, tra kiu mi vidis je kelka di
stanco en matena nebuleco Patron 
Schmid, kiu, kiel benata farmisto de 
nove trovita lando, jam laboras sur la 
kampo en freŝa bonodora plenaero.

Mi vokis lin :
nBonan matenon, sinjoro ! Vi 

nepre plaĉas al Dio, laborante jam 
tiel frue en la mateno.^

ハNepre jes ! sed ĉu vi jam vekiĝis 
do ? Bonan, bonan matenon, kara 
amiko!"

Kaj li ridetis bonhumore. Post 
momento li ekdiris :

rĈu vi havis bonan sonĝon lastan 
nokton, eh

，J…亡…s, dankegon/4 mi hezitante 
respondis, nviaj moskitoj plej afable 
gastigis min dum la tuta lasta nokto; 
mi havis ja teruran nokton/'

„Ĉu ! ? efektive !" rediris la ĝen
tila patro de dek infanoj, kaj kuntir
ante la ŝultrojn kaj farante la plej 
malĝojan espri mon, li multe bedaŭris 
pro la senceremoniaj fluginsektoj・

IJ havis iom da oficiala afero, kiu 
nepre bezonas lin en la lernejo dum 

mateno, kaj sekve, laŭ lia propono, 
mi volonte konsentis akompani lin 
al la lernejo, kiu staras je la dis
tanco de kclkdek minutoj da marŝado 
tra vasta belega kampo de pitoreska 
pejzaĝo. :

Ni trovis nin baldaŭ en la bela 

lerneja florĝardeno, plenaj de zum
antaj abeloj ; ĝi elrigardis tute kici 
delikata tapiŝo kun la plej belega 
desegno d i ve rskolora. Ravite n i 
staris senmove kaj rigardis la floran
taj II arbetojn dum longa momento.

En imu korto, proksima al la 
ĝardeno, promenis en tute kvieta 
maniero kelke da bovinoj, dum en la 
najbara korto plezure ludadis nombro 
da petolemaj kaproj, kiuj faris in
teresan kontraston kun la sinjorinoj・ 
bovinoj.

Kiam ni finis viziti preskaŭ ĉiun 
vidindaĵon, la gastama servisto al
portis al mi du botelojn da tre freŝa 
lakto jus elpremita cl la mamoj de la 
bovinoj, kiujn mi vidis antaŭ apenaŭ 
unu horo, kaj grandan korbon plenan 
de persikoj kaj ruĝegaj tomatoj de
prenitaj d/ la arbetoj en la lerneja 
fruktoĝardeno.

Sro. Simizu kaj mi restis tia
maniere en la lernejo ĝis ĉirkaŭ 
vesperiĝo, kiam ni forlasis ĝin kaj 
ekvojiris rcturncn tra la sama kampa 
vojeto, al la hejmo en Hi rae uka.

Kiam ni atingis la domon, ni 
sidiĝis tuj sur la apogseĝon, kaj mi 
fermis la okulojn kaj rememoris la 
feliĉajn tagojn, kiuj ĵus forpasis.

Mi kore bedaŭris, ke mia esperanta 
ekskurso jam al fino venis. Je ĉirkaŭ 
la oka horo vespere mi devis ekveturi 
al Tokio. Mi adiaŭis al la bon
anima Patro Schmid kaj al liaj 
afablaj familiar.oj<

„Ĝis la revido, bonaj gesinjoroj !" 
mi diris dolore kaj premis al ĉiu el 
ili la manon.

,,Gis la revido, kara sinjoro ili 
unuvoce diris.

；.(Fino)
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VOĈETO DE TALPIDO
（lぐらの子の言葉）

Fraŭrino Sad ano Jaj ima

Mi ne volus suprenrampi sur la 
teron el mia kara dometo subtera. 
Mi nenion volus vidi en la mondo, 
ĉar ĝi estas pli malgajiga ol mia 
malluma hejmo. しiutage mi pasigas 
feliĉajn tempoj n kune kun miaj 
patroj kaj gefratoj, kiuj min amas 
per sia tuta koro: mi estas la 
plej juna kaj la plej amata cl miaj 
famil ianoj

Mi kredas, ke ni iam povos 
konstrui la mondo n pli feliĉa, se ĉiu 
el ni cstos vekiĝinta kaj klopodos 
por tio senĉese. Tamen, ĉu ni ĉiuj 
nun estas feliĉaj kaj kontentaj je tiu 
ĉi mondo ? Ĉu la nuna stato de 
Fmondo povas fari al ni plezuron ? 
Nen:am! Neniam ! Mi tre ofte 
aŭdas tiajn voĉojn, kiuj estas nenio 
alia ol implikaĵoj de plendoj, mal
benoj, ĝemoj, ktp. Ĉiuj, kiuj nun 
vivas en tiu ĉi mondo, sentas en si 
ian malplenecon. Eĉ mi, la plej 
malgranda, malforta kaj ncnioka- 

.pabla talpidot sentas malkontentecon 
en mi.

Antaŭ ne longe, ia mistera forto 
min tuŝis por ekveki en mia koro 
tian penson; kian mi ne havis an
koraŭ ĝisnunee

Mi ne enfalu en dormon, sed 
eLvekiĝu kaj marŝu en la mondon 
por partopreni la batalon ! Se mi 
estus tro malforta por fari rimark
indan helpon, mi faros mian eblon !

Jes : mi marŝos en la mondon el 
mia kara hejmo al nia brilanta celo. 
Mi neniam laĉiĝos, nek ripozos ĝis 
mia vojaĝo finfiniĝos, se tamen miaj

paŝetoj estos plumbopezaj.
Ho, mia koro • ho, inia koro puŝas 

min antaŭen kaj antaŭen ! . レ

私は;:の地下の懐しいお家から地上へ這 

ひ上がらうむござは少しも思ひません。私 

は人間世界の事なぎは何も見たくありませ 

ん。それ"私の暗い◎家「りは更にもつさ 

［物寂しいものですから。私は私を 心から愛 

して奂れる兩親や兄弟姉妹ミー緖に每H偷 
快に蓉らしてゐます。私は家の中でし一番 

小さくて一番可愛いがられてゐます。

我。が皆んなで眼覺めて絕えず盡力した 

ならばしつ过幸福な世界を造みこざが出來 

みであらうざ私は信じます。然L私專は今 

幸福であり又今の世界の冇樣に滿足してゐ 

みでわりませうヵ、。世畀の玫狀・私等に悅 

びも•與へて吳れるでせうか。いゝヨ、そんな 

事は夢にもありません。私等は不平や呪言 

や嘆まの奇り集まったものに過ぎない聲を 

度。聞かされます、この世界の中に住んで 

ゐる人は誰でも自分の中に空虛を感じるで 

せう。私のやうに小さくて弱い無力の土龍 

（もぐら）の子でさへI自分自身に不滿を感じ 

るのて・御座います。

二の間わる不思議な力が私に觸れまして、 

今まで一度し持たな力'ったやうな考へな私 

の心の中に呼び覺ましました。

私は夢に耽けらない・、瓏つかりご眼な 

覺まし世界の中へ突進して戰ひに加はりま 

せう。若し私が弱すぎて大しア二仕亭が出來 

力:いやうても、出來らだけの事はしませう。

左樣です。私は私の懐しい□家を出て輝 

やく目的に向って世畀の中へ突進しませう。 

私は決して疲れないで、又決して休ま办い 

で私のゆくべき道の盡3るまで、戈私の鉛 

のやうに重い足を引3摺っても進んで行き 

ませう。 • •

あ、わが心よ!進め!進め!私の心はかう 

叫びます。 （Lilio譯）
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SOVAĜAJ CIGNOJ

野の白鳥

(FABELO DE ANDERSEN)
ザメンホフ博士エス譯

(只) 梶 弘和腮註

Tre malproksime de ĉi tie, tie, 
kien flugas la hirundoj, antaŭ ol 
venas nia vintro, logis reĝo, kiu 
havis dek unu filojn kaj unu filinon, 
Klidon. La dek unu fratoj, kiuj 
kompreneble estis reĝidoj, iradis en 
la lernejon kun stelo sur la brusto 
kaj sabro ĉe la flank〇・

私ア:ちの冬(nia vintro)がまだ來ないうち 

]£,(antaŭ ol venas),燕ナ:ち(hirundoj)が飛ん 

Tfr < (tie, kien flugas)こ、から(de gi tie) 

ずつナずつさ浇ヽ、所ニ(tre malproksime) 一 

人の王樣(rego)が住んでゐまい:。その王 

樣には(kiu)十一人の息子(filoj)ミ，エリー 

ゾ芒いふ虬(filho)壬がめりましT:〇その 

十一人の兄弟はむろ7/ (kompreneble)壬子 

(reĝidoj)で,胸に星んつけ(kun stelo sur la 

brusto) Jgにサーペ，レむつろlて(kunlabro 

6e la flanko)學校に通ひま しT： (ifadis)〇

“Antaa kelkaj jaroj S-ro Kikuci logis tie 
あ・數年蘭菊地召は此處に住んでゐた。

La stacidomo estas unti mejlon de tie ĉi.
/ 停国場は此處から一哩。

La infanoj baldaŭ venos tien ci. 小兒逮 

は間もなく此處へ來るだらう。

Mi apenaŭ atingis ĝis ĉi tie. 僕氏やっと 

のこさで此處まで辿りついた。

tie, kien flugas la hirundoj 燕が飛んで行 

く(所の)其處へ,が字義通り。tieはその 

前のtre malproksimeを,も一度言ひか 

へたもの。 • ‘

(
Mi finos ĝin, antaŭ ol vi venos. = Kiam vi 

venos, mi estos ĝin fluinta 君沪來お前 

に,君が來ないうちに,それをやって了 

はふ"君が來ろ時に，それも終ってゐろ 

た•らう。

Ali faros ĝin, post kiam vi venos. 君が來 

1てから，それなやらう。

havi gaston お客がわら〇

bavi febron热がある〇

havi kapdoloron 頭が痛い〇

havi rozajn vangojn 頰が蓋薇色〇

(havi bonan memoron 倉已憶がい、〇

havi ekzamenon 試驗がわろ〇

(ni)bavi belan veteron 天氣が快い〇

La kongreso por tiu ĉi jaro havis lokon en 
l Kioto.今年の大會は京都で催された。 

iradis en la lernejon ；X iradis al la lernejo 
さしてもiい。然し前者ぱ「學校の中へ 

(教場へ)」过いった氣持ちも現口してわ 

ろ。後者は單に「學校へパ行先な示して

ゐる〇

vortaro kun ruĝa kovrilo 赤い表紙の(つ 

いてゐち)辭書〇

Kun Esperanta insigno sur Ia brusto 
エスペラントの徽:章を胸につけて。

Kun akra ekkrio ŝi alkroĉiĝis al sia edzo 
キャツミ叫んで女は夫に取紐った。

Li falis de la krutegaĵo kun la kapo mal
supren 斷崖から眞逆標に墜落い:。

Hanko1.側面,側方，脇;2 •脇腹3.
方面,:、では2の意味に使ってあろ。・

Ili skribadis sur oraj tabeloj per 
diamantaj grifeloj, kaj ili bone 
legadis kaj lernadis parkere; oni
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povis tuj aŭdi, ke ili estas reĝidoj. 
Ilia fratino Elizo sidadis sur seĝeto 
el spegula vitro kaj havis bildolibron, 
kiu kostis duonon de regn〇.

金の板(oraj tabeloj)の上にゲイヤ■'•ア 

の右筆(diamantaj grifeloj)で字ね書き,i く 

水ね栽んで(leg^adig) 巒E Lました(lern,- 

adis parkere)で，それは王子たちださいふこ 

とが工ぐ(tuj)分り主した(oni povis aŭdi), 
妖のエリーソ・吃鏡ザラス(spegula vitro)で 

二しらへた心)小さな!!謝卦(semeto)に腰を 

かけて,王國の半令(duono de regno)のりう 

ちの卦る(kostis)絵本(bildolibro)もしっ 

て居りました。

(
tabelo 表,目鉄。logaritmaj tabloj (對數 

表)，kronologia tabelo (年代喪)〇

tabulo 板。damtabulo (將棊盤)〇

この sur oraj tabeloj (X,獨譯では auf 
goldene Tafeln (―tabuloj)ミなってわ 

ちし,又「表」では可笑い、から，tabeloj 
はtabulojざすべきでわらう。

/grifelo —ardeza krajono 石筆〇

(ardeza skribtabuleto 石盤、 I そら
parkere諳んじて。

lerni parkere 諳祀する 〇

legi parkere諳で讀む，諳誦すあ。

reciti諳涌すち,吟書甬する，朗吟する。 

deklami諳誦する，朗讀する〔衆人の前で 

詩文なぎも;)。

oni povis tuj aŭdi, ke.・.「…过いふ二ざを 

人はすぐ聞くこさが出來た」とは,「聞い 

てマぐ…さいふ:さが解って，知つ扌:」 

の意。»»vidiGやこの„aŭdi<ĉなぎはかう 

いふ意昧で使はれる二ミがよくわる。

Fine oni vidis, kion efektive celis la 
lastatempaj strikoj.最近のストライキ 

が眞に何な目指してゐたか户遂に解っ

* た。に:で3 「曲ご・.

Dio vidas la fundon de nia koro. 神樣は 

私たちの心の奥底よで知ってござる。

Jes, mi vidasはい,解りました。

semeto el spegula vitro elの前に farata

を補って見るさi く解る。

{
sego farita el ligno 木製の椅子

seĝo farita per maŝino 機械彊の椅子

sego farita de lignaĵisto 指物師の作つ凭 

椅子

パ。“。價,費书。 la kosto d& la konstruo 
（建曜谩），kosti價す,費用な要す。Tiu 
Ĉi tablo kostis du, jenojn. f * の机は二圓 

した）〇 Ŝ publikigo di Sta unua novelo 
kostis tricent frankojn.（彼女の處女 作の 

软表費は三百法か、った）b
prezo 代價，定買〇 La prezo de la ĉemizo 

estas unu jeno k^j duono.（この シャツの 

値毀は一圓五十錢です）。

valoro 價値ゝ La ora monero havas ne- 
\ niua valoron al la kato.（描に小判）〇

Ho, al la infanoj estis tre bone, 
sed bedaŭrinde ne por ĉiam devis 
resti tiel!
わ、,この子浜たちはほん过うに仕合せに 

暮して居りました〇し^'し牛一惜(bedatlMinde) 

物事は何時までも(por Ĉiam)そうはいかな

いIのでした（ne devis resti

al la infanoj estis tre bone「子供たちに大 

變 ! かった」は,b infanoj vivis tre feliĉe 
位の意味G即ち「子供たちは大愛幸福 

に暮してゐたjの;Ŭ。ニゝでboneさ副 

詞になってゐろのは，この文には主語が 

ないがらでわる。このやうにキ語のか 

い文章にあって.はエスペラントでは形 

容詞にはせず，副詞にする。

I
Hodiail estas tre malvarmega. 今 日门非 

常に寒い。

Estus pli bone morti, ol obei lian ord〇・ 

non・わんな奴の命令をきく位なら，死 

んだ方がましだ。

por ĉiam = por eterne永還に,いつまでも。 

ne devis resti tie! 文首に aferoj な補っ 

て見ろさよく解ろ。物事はさういふ風 

にご、・まち氣追:ひはなかった,物事口そ 

んな風に績く筈のものぐはなかったJ。

(
Miaj du filoj estas cio, kio restas al mi sur 

S tero.この世の中で私に殘ってゐる
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|ものさいへrr,たった二人の佯だけ。

く 、Ii restos via plej fidela servanto tiel 
Ilonge, kiel mi spiras.私の息のおらん 

限り,私はわな讥の一ばん忠實な僕で

Iす(繼續)。.•.・亠 *

Ilia patro, kiu estis reĝo super la 
tuta lando, edziĝis kun malbona 
reĝino, kiu tute ne amis la kom
patindajn infanojrie Jam en la unua 
tago ili klare povis tion rimarki.

この國殘らずの(super la tuta lando)王樣 

て・わつ讥も父樣“,惡い◎后さ結婚なさいま 

LĴ： (edzigis kun •・・)む后は可哀・うに 

(kompatindajn)この子供ナ:ちね ちってし nĵ 

爱がりませんでした(tute ne amis). Iう始 

あの日にGam en la unua tago)子供たちは, 

はつ3りこ(klare)それがわかりまI讥(tion
rimarkis).

(Sur la monteto staras malgranda kapelo» 
) 丘の上に小さな祠が立ってゐる。

jGrizaj nuboj preterflugis super la monteto. 
(灰色の雲が丘の上(方も)流れて行った。

La regnestro regas super la popolo. 君主 

は人民を統治する。

Ilia patro, kiu estis rego (, kiu regis) 
super la tuta lando, ••• その國中(な治 

めてゐ:T)の王標でわったお父樣は…

!
Li edzigis kun ŝi>彼は彼女ミ結婚い:。 

Ŝi edziniĝis kun li.彼女は彼と結婚した。 

Geedzigo estas Ia tombo de F juneco 結 

婚は青春の墳墓でめら。

/Mi tute ektimigis.僕任すっかり恐くな 
]った。 戸

(Mi tute ne timas.僕は少しも恐くない。

| La malfelica knabino devis iri 6erpi akvon
eĉ en frosta vetero. 可哀さうに娘は凍

えみやうな寒い□にも水な汲みに行か 

・なけれI工なりませんでしĴ;〇 .

3 kruela mastro bategis sian kompatind -n 
serviston per sia tuta forto 殘酷に t 主 

人は亘空21!その召使をカーばい撲 

リつけた。

En la palaco estis granda festo, 
kaj tiam la infanoj ludis ”Ni ricevas 
gastojn^; sed duni ili ordinare rice
vadis ĉiujn kukojn kaj rostitajn 
pomojn, kiuj nur estis riceveblaj, ŝi 
donis al ili nur sablo n en taso kaj 
adiris, ke ili povas ja imagi al ŝi, ke 
tio io estas.
宮殿(palaco)の中では，大層なお祝(festo) 

がわりました。その時,子供たち110客様ご 

っこ(Ni ricevas gastojn)をして居りました。 

けれ过:いつも|1(ordinare)匚菓壬(kukoj)や 

燒いナ:林檎(rostitaj pomoj)が欲Iいだけ 

(kiuj nur estis riceveblaj)頂けた(ricevadis) 

のに(dum)今度はP后はたったお茶碗の中 

に入れす:秒(sablon en taso)を下さっただけ 

で,それを御馳走にして口遊びミいひまし 

た。

(festo祝祭日,祭禮,祝腆。

[festi祝す，祝典を擧げろ。

(festeno饗宴,宴會。 •

S
 ludi ,)Ni ricevas gastoj nf< お客樣ごっこ 

をする

ludi militon 戰ご•つこをすろ 

jludi soldatojn 兵'隊ごっこな•すみ
/ kaŝludi; ludi kaŝkaŝon かく れん坊むす 5 

' fari [lud订kaptludon 鬼二つこなすろ

rosti燔く,赔ぶろ;茲" ゝ

-baki燒く(パンや煉瓦,壺なミ在)。

friti油揚にする，フライにする。

Gablo en taso 茶碗に入れた砂。

fraulino en verda vesto 綠色の着物な若
(たお孃さん。

imagi al si 「自分にまで想像する」は「自分 

で~さ想像して見る，(自分で)〜ミ思っ 

て見ち」の意〇 imagiはまたprezentiを 

以て代へるニミも出來る。會

tio io estas 「それが何かでめろ(と思って 

見ち)」が直澤。即ちそれも何かになぞら 

へる,の意。譯文ではこの場合,sablo en 
tasoに對して「御馳走」さし/:〇

(以下次號)
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RIDU, KIU POVAS
(笑 話

『卩ハヽ、』,『ふ、驚いた■何がむかしいの 

だい』,『ナニ去年聞いたシャレが今わかった 

……』二んな手合にか•ってはたまらぬが, 

笑話はズーツ过讀んて•ロハハミ來ない樣で 

卩面白昧がない，然し興味がわ3^ら學習用 

の諛み物ざしては最し適してゐる。尤し初 

學香は本文を諛んだだけではすぐミ笑へな 

いかも知れね。仕方がないから文法を講じ 

意義を釋き譯解しむかしさの依て來る所以 

を說き然り而して後に笑っていれドく二さ 

にてみ。それでもなほ笑へぬ人は…匙を投 

げる〇 Ridu, kio povas !

PLI TERURE
—Estas terure, kiam granda 

kantistino ekscias, ke ŝi perdis la 
voĉon・

—Estus pli terure, kiam ŝi ne 
scias. .. 」

『なほか・なわぬ』

----大聲樂家(kanfist^no)が聲をつぶし 

了:ざ(perdis la voĉon)氯がついた(ekscias) 
ら,丸らいこつT：Ho -
----氣がつかなかったらなほえらいこっ 

T：Io--------------------------------------：

〔註〕Estas terure D・楚らいこっちゃ,さて 

Iかな□ぬ,こまつ了:・なア』

〔笑意〕聲がわるくな:たつのはもー向御 

氣がつかれ丁，い、氣でりナられたら聞く方 

がかなわぬ〇 ,

MOTIVO
Ĉe la stacidomo granda popol

amaso kolektiĝis por adiaŭi la 
soldatoj n irantajn al la fronto.

Varbscrĝcnto uzas la akazon 
por fari paroladon al la varbeblaj 
viroj. • ,ヽ " '

譯 註) Oss・

一Pro kiu motivo tiuj bravuloj 
veturas al la fronto ?——li ekkriis・ 

Voĉo :一しa lokomotivo.

『励機BS車』

停車!昜に戰地へ行く (ir^nfajn)兵陈も見 

送る囂わに(por adiaui)大群集(popo心 

amaso)が集まつア:。

募集掛の軍曹(varb'sergento)が早速此の 

機會を利用し(uzas la okazon)應募しさうな 

(varieblaj)男逹に對して演說もやる。

----此等勇敢の士 (brav?uFoj)が戰地に向 

ふ動機(motis)はそも何に丄みぞ』と彼は 

叫んだ。

應へち聲あり日く : Lokomotivo (機竭革) 

だ。 、

〔註］kolekti集めろ，kolektigi集まる〇 

fronto 戰線。

〔笑意〕『如何なちmotivoによちか』さ云 

ったのに對して Zomotivo (機關莊)で引っ 

ぱられてゆく』, ゝ’

MIRINDA EĤO
Angla turisto, vizitante Skot

landon, trapasis pitoreskan valon. 
La gvidisto diris al li, ke ili nun 
alvenis ĉe loko, kie oni povas 
aGdi mirindan eĥon. “Voku 
ladteゝ !i diris, ”Du glasojn da 
viskio \a

La turisto vokis. Sekvis si- 
lento<

nMi ne aŭdas eĥon"，li diris.
,,Ankaŭ nii ne", diris la gvid- 

isto,リsed jen venas knabino 
kun du glasoj da viski〇“.

B*不思議な;,だま 』 

イギリスの旅行者がスプットランドに參 

りまして(vizifante)繪の樣に美しい(pi 
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toreska）谷も過り1した<traJpasia）案內者 

は今不思議故こた・まが関二える場所に（铤 

loko, k运…）到着したのだ芒申しiした。『大 

聲で呼んでごらんなさい』ざ案內習に中しま 

す『ウヰスキーニ杯丨ミね』Ĉ》

旅行者は呼ぴました。わさ・シーンミし 

てわち（Sekvis silento）。

『私には二だまが間こまんよ』ミ彼"申し 

ました。

『私にし聞こ尢ません』と案內者が中しi 
した,『ですがそれ御覽なさい娘ツ子がウキ 

スキーも二杯持って（kunĴやって來居りま 

すぜ』。

時事作文の研究
由里忠勝

英開銀行理事會はその公定割引歩合な 

四分半/り四分に下げろこ过に決定し 

た。

（東京朝日新聞）

理・會はdirektora kunvnoさすろ必耍は 

な < ヽdirektoraro （重役連）さすれば事足ろ〇 

英蘭銀行はAngla Bankoさしてはならぬ。 
何ミなればその总:昧は『总國の銀行』ざ言ふ 

ニきになり、英國の銀行“無數にわる。英 
閑銀行ヱ特殊の、英國唯一の 銀行なるが故 

にBanko de Anglujoざすろ〇日本銀行も同 
じく Banko de Japanuj 〇でめろ 〇

割引はdiskontooこれは手形の割引でお 

る。Kabaloは割引ではおちが、値段な安く 

すろニミで・つまり拂戻した意味2ろc例へ 
（X La firmo donas al la aĉetantoj 10% da 
rabato.（その商會は4客に品物もー割引で提 
供すろ）の如までわる。

さて以上一と通り單語の説明がつけば譯 

してみろ。

La direktoraro de la Banko de 
Anglujo decidis plimalaltigi la dis
konton de 4% al 4% ・
公定割引步合“ diskontoミ譯したが、そ 

れで充介でめろ。强いて直譯TtttX publika 
diskonta procento であらう 〇

東京市に火災あり。市內各地に出夬お 

り仁ち爲ち放处の疑わり。損害五百萬01 
の見込み。

火災は Fajrego, brulego. 火災わり门 
Brulego okazis.
放头(i incendio, krima bruligo-放火犯人 

K bruliganto, bruliginto, brulkrimulo・疑あ 
り!t oni suspektas.
譯してみち

Brulego suferigis la urbon de

Tokio; ĉar ĝi komencis en diversaj 
partoj de la urbo, oni supozas inten- 
cmn ekbruligon. La domaĝon oni 
taksas je kvin milionoj da jenoj.

taksiは評哄すろ、例へば、..
La dorno estas taksita je 1.500 jenoj.（この 

家の値段は 千五百叩过つ いてゐる）super
taksi は貫ひ被ぶちこざにむろ。

東海道山北附近に於て東京下關間二三 

等急行脫線し.死者三名負傷者二百名。

脫線にelreliĝi (=el + rel + iĝi)早速澤し 

てみるざ。・ . .ゝ

Proksime al Janiakita de Tokaido- 
linio elreligis la unua- kaj dua
klasa rapidvagonaro Tokio-Simono- 
seki. La akcidento kaŭzis la morton 
de 3 personoj. Vunditaj estas 20〇. 

®:fr|X ekspresa vagonaro ざ し 言2•〇 Akci
dento は汽車の衝突ざか飛行黴の墜落ざかす 
べて不祥にして不慮の事故を言・ふ。

東京市に於けろ最近の失業者敛はザッ 

トー离人マ・昨年に比して五萬人の減少 

を示してゐら。

失業者は senokupulo, senlaborulo< 
滅少はmalpliiĝi.增加はpliigi- 
譯例を揭げてみちさ。
La plej lasta nombro de la sen

laboraj personoj en Tokio estas 
Tio signifas kontraŭ la

lasta jaro malpliiĝon de proksiniume
50.00〇.

「比してjはkompare kunさするのが普注 

のやうであるが二の場合“ kontraŭを用ひ 
九 ,

Oni sendis specimenon kontraŭ 3 sen poŝt
marko. （見本は三滋切手封入巾込次第送る幕
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川メ; ・ヽ質 疑

©Perloj el la Oriento, p・1・ Ĝi povas esti 
diablo, kiu sciasのkiuは關係代名詞でな 

＜て疑問詞ですか。（橫須賀K.O.M.）
〔答】 燃リ。kiu sci辭?『誰か知らんB ご 

うe1わ炉らわ』『惡寬かも知れない— ビ 

うこ。云へない』〇 povasは英語のmayに 

當み。 •： ^
◎同書 Ini periestro Mejgi, La Imperiestro 
Outaraŝihikoきありますが吐の場合la （Iあ 

ってしなくてもよみしきか。（御氏）

〔答;）Imperiestro 固冇代名詞の一部（即 

ちtitolo）と考へればなくてよし（その代り普 

通大文字にすち）。普通名詞（小文字でよ一 

勿論大文字で書いて い、まはぬ）さ見れば次 

に來ち固有名詞のために限定せられて自燃 

特定さなるのでlaをつける。

◎dioj尊小文字で多神教の場台にはlaを用 

ひ、基督敎の一神敎の神はDioご無冠詞で 

押通すのですか。（同氏）

〔答〕キリスト敎の神のみが天下唯一の 

神では無いでせうが、兎に角キリス・ト救徒 

たる歐米人は自分達の神がunikaさ考へ固 

右名詞扱にしてDioざしてゐるのです。 

◎Tio ĉi ne estas necesa, tiom pli, ke mi kun la 
unna vagonaro veturas reen eu B, kie ni logas. 
（Fund. Krestomatio, p.127）.（朝鮮 NI生）

〔答〕tiom pli, ke...=des pli, ke.. .『...で 

おってみればなほ更益々何。だ』本文は『そ 

れや必要はありません二\まして次の列車: 

で私は私の住んでゐらBへ歸らにやならな 

いのですから（往。不必要です）り』。

◎Kiu scias, ĉn li ne estos tute alia en lia 
juga servado?（同氏）

〔善〕Li ©stus hodiaŭ tute alia （Uomo）. 
さ云へIT『わの方・今［］はまちでいつもさは 

人がらがってゐる』で、本文は『めの裁判所 

に出られたら（即ら判事さして職紡を施厅し 

てゐる時）には人がかわらないさ［工云へませ 

んわ、何さも知れません』。

◎同書 P- 56 La virineto de maro ... sin tur
nadis en la danco, flugetante kiel flugetas la 
irundo, .kiam ĝi eatas persekutata.の gi は

應 答

何も指すか。（同氏）

〔答〕gi （X hirundo 指す。『人魚は身む 

ひろがへしてえンスをやりまい:ヽ丁度燕 

が（廳なざに）追はれ允時匕ラ匕ラ飛ぶ樣に飛 

ぴ乍ら』。 ^ ：吗

◎同書 P・ 46. （La virineto de maro） de
mandis pri tio la maljunan avinon, kiu bone 
konis la pli altan mondon, kiel ŝi nomadis 
la landojn super la inaro.の譯〇 （同氏）

〔答:）『人爲はその事L老婆にたづりまし 

た、此の老婆は彼の女の所謂la pli alta 
lando （高い國）即ち海上gg國の事情冷よく知 

ってゐろのです』kiel ŝi ...（1„la pli alta 
lando44ミは彼女（老婆）が海丄りも上にわら 

國。を（かく）名づけてゐたのであるが（名づ 

けて居る如く、その所謂Ĵ）la pli alta lando 
の事花）。

◎九月十七日の大阪每L1新聞に世界語の專 

も論じ大英百科全書を弓Iいてエス乂ラント 

「りし邁かに客易なイディオムニュートラ 

〃トざ云ふIのが一九〇二年に毀明されて 

ゐもざ書いて有tしT:がその語に就て詳細 

說明してーFさい。（廣島綠星人）

〔答〕世の中に半可通位滑稽なしのはが 

いわけで大每の論文し大英百科辭書の言語 

學者スリヰート敎授か何かの愚論を讀み、 

何も知りもせわくせに知ったかぶりも書い 

たものでせう。此の連中のずうずうしさは 

今さらの事でわきれZ＞にt及びませんが、 

事實容易や、似而非容易か何れ『國際語有象 

無象』の中に出ろべき料物です。それまでお 

まちを。

©Tri noveloj de Puŝkin, p. 9. La aliaj sidis 
distrite antaŭ malplenaj teleroj 过は皿の料 

理が不足、盛りが足りぬのですか、或は皿の 

數が充分でないミ云ふ.®;て•すか。

（丸龜龜井氏）

〔答〕他の連中はカラッポの皿を前に置 

いてぼんやり坐ってゐた』期ち皿がカラッポ 

の意。Malplenaでは『カラッポ』の意『充分 

でない、不足（neplena）j!ではわりません。
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◎模範獨習 p.142 下の段 Ĝenerale historio, 
kia oni ĝin montras al la junularo, farigis la 
ĉefa kaŭzo de la militadmiro の kia が his
torio を先行詞ざすろものでkia historioの 

意味さすればgiは不必要で從ってkiaは 

kianざなろべきではないでせうか、若しoni 
ĝin n outras tiaの意味からの關係詞とすれ 

は附け为K不適當なのではないのでせうか。

（京都 Infano）
'〔答〕まの例文はSuttner夫人の有名な 

For la Batalilojn, p. 6から引用された旬で、 

oni ĝin （=la historion） montras （esti） tia 
（historio） （, kiel la historio generale estas） 
の意の關係詞で何も不思議はわりません。 

尤も!?關係代副詞』kielや.『關係代形容詞』 

kiaの用法はB本人が体にそのコツを學ぶ 

必要があります（元來!1關係代名詞』でさへU 
本語にはないのですが）。

La maljuna avino bone konis “lci pti alta 
lando11; tiel ŝi nomadis landojn super la 
maro:— .

La maljuna avino bone konis la pli altan 
landon, kiel ŝi noma dis landojn super la maro. 
（Fund・ Krestomatio, p. 46）.

（人魚の）おばアさんに海上の國Ĉ 即らふ 

ばあさんの所謂『上の曲』い く知ってゐま 

い:。 r ゝ 「,• •,バ

Generale （nuna） historio farigas la cefa 
kaŭzo de la militadmiro kaj oni montras ĝin 
（la nunan historion） f讪（historio） = Generale 
historio, kia oni ĝin montras, fariĝas...
一能歷史e云ふlのは——今人が之を示 

し居るが如きわんな歷史では一戰爭禮讀 

の主なる因さなるものでめる。

◎エスペラントでは混成暗は大變詳しくあ 

りますが假定法の時の變化はぎうなるので 

すか何の本にL見之まぜん。例へば他の法 

では分詞の現在過去未來の外にestiの現過 

未がありますが假定法で口分詞の變化めろ 

のみでesti は唯一 7Sの語尾を取ろだけで 

如何なる（TBJĴ!に於ての假定だかわからない 

專になりませんでせうか。（同氏）

〔答〕たいそうよい質冏です。コれは英 

語な€中歐語の動詞の『時』（tense）ミヱスペ 

ラントの動詞の『時』ミ根本にちがってゐる 

所です。例へば英語では過去の話もしてわ 

るのに現在形は所調 historian style の外 

は用ひませんが、エスベラントて・は序述む 

躍如たらしむるには-isさ・酬さを混用して 

氣分冷高唱する。然I文には『前後の關係』 

（kunteksto）がめみから誤解も生ずろ:芒は 

ない。誤解》生じなけれに何も一律に過去は 

-isのみを以て述べる必宴はないわけです。 

假定法は就中『前後の關係』なしに序述中に 

起ちものではない、然しその時に於ける條 

件假定ざ動乍この時間的關係は時によって 

は明示する必陵がめらので!®作を示す部分、 

即ち分詞形容詞の方はant, int等の時の接 

尼字を用ひみわげです。（r時』に就ての根本 

の講義“永くなります故何れあらためて書 

く二さにしませう。

こう云ふわけで修件假定を結ぶ（T時』花示 

す動詞形式はないのですから何本にt普通 

書いてないのです（英語もやった人に（［説明 

の要がわるが、やらめ人を相手の本にはそ 

の必變も認あないわけ）、その代り分詞に丄 

って條件假宦の暗（現過未を問はず）ざ動作さ 

の時間關係を 示すことは何本にも書いてあ 

る筈です（洌へは模鉅エス獨習P】86なご）。 

©Puŝkin の しa Pafo, p. 4: kvazaŭ abel- 
kelaroの譯。（東京佐藤氏）

〔答〕『まるで蜂の巢（abeFĉeFaro）の樣 

に』"1〇 （工『小さい室、區切られたもの』即ち 

生物の組織たら『細胞』、蜂の巢むビの『胞 

室』、監獄なぎの『檻房《3なさ（二れを•知らな 

いざハ月就P・156のScnrespondn Fakoの 

Atingos la celon per oroのシャレがわかり 

ません。

・ （以上小坂:）

〔投稿上の注意〕紙上の匿名“隨をて・あ 

ろが住所氏名の明記のない投稿は雜誌新聞 

社の習慣ざして揭載いたしません。德義上 

必す御書ま下さい。（質坯欄に限らす 般に）。

小坂氏海外出發につ/今後は質疑應答欄 

を松崎克己君がiS當して下さらこまにむり 

まい:から不相變ドシドシ御質閤を發して 

下さい
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◎『日.エス・支.英、會話ミ辭巻』山鹿泰治 

編著、 19 X12 cm; p.1<3〇; prezo IHj 、郵^5?^ 
四錢、大道社發行、19250
我國エスペヲント會の先驅者にして支那 

通たち編著者の苦心に成れみもの、エス語 

文法の概要ミ支那語（北京官語も標準ざする） 

學習•注慈な以て初まり主さして旅行用語衣 

食住並に支那の地理政治に關する語彙、文 

辭をIKエス・支・英、各語四段に對譯し更 

に四器の對照小辭典度量衡一覽表を附し支 

那商用數字芒H附の書き方を揭げた完壁に 

近きもの。日華親善の鍵こも謂ふべ3實用 

的なる好書。その內容實質は謂はすもがな 

殊にエス語は小坂猾二氏英語は根岸由太郞 

氏支那語は惠林氏の校閱せられたるものな 

ろに於てなや。初學者 殊に支那語研究者旅 

行者には必携の書でわらう。

©batalantoj por la homara 
PACO, de D-ro Winfried Fricke, 23 X15 
cm., pago 24 ； prezo 0.10 us. dolaro, La 
Batalanto Eldonejo, Hannover （Germanujo） 
Buergermeister Finkstr・19;1925.
非戰謚平和主義の團體Batalanto41社 

の首・領がその標語た3 „Ni homoj devas agi 
kune»を高調して其主張な世界に宣言せち 

もの。因みに同社は近く機關雜誌を發行す 

み由。

©LA LASTA KRAVATO DE ALEKSY; 
de Stanislaw Bai inski trad・ de Stanislaw 
Karolczjk;12x 17 cm., p. 24; prezo 50 gr., 
Warszawa, 1925.

Biblioteko de Pola Esperantisto の第一編 

さして出版せられた短編小説のエス譯。流 

暢な文章で輕い感じも與へる旅恋・描いた 

もの。

©ATTA TROLL （Somernokta Songo） de 
Ileinrich Ucine trd. de Zanoni; 16X12 cm., 
pago 95 ; prezo 1.50 rm., Ellersiek & Borel, 
Berlin,1925.

例の Nova Esperanto-Biblioteko の第十

紹介）

編。詩人ハイネが故國花去るに臨んで作っ 

て艮篇黄で譯も相常なものでわ“

◎LA GARDENO de Menafiemo Sapir; 
12x 16 cm., pago, 30; prezo nemontrita ; eid. 
de la verkisto Tel-Aviv. Erec-Israel, 1925.

イスラへ北の詩人Sapir此の自な出版し 

た詩集で繹ミ違ってoriginalajoだけに他理 

がなく野趣に富んだ小册子でわ“ 

©REAPERANTOJ de Henrik Ibsen trd. 
de Oscar Bŭnemann ;14x 10 cm・ pago lli; 
prezo 0.80 cm , Ellersiek & Bonel, Berlin, 
dua eldono 1925・

有名なイプセンの「幽靈を原語から直接に 

澤い:もので Esperanta Biblioteko Inter
nacia の第十四及五編で今回第二版な出しĴ: 
譯も仲备良好ですが1つgesamideanojで築 

地小劇務にでL上演しては如何です。 

©ELZ.ASAJ LEGENDOJ trad. de Char
lotte Pulvers;14x 10 cm., pago 47, prezo 
〇-30 m., Ellersiek & Borel, Berlin, dua 
eldono 1923. •碍

獨佛國境エノレザスの物語を譯したもので 

第二版が出去しt:〇極く平易で初舉者の好 

讀物です。

©KIO ESTAS LA BIBLIO? de Pastro 
H・ しenk, Ilerrnhut;16x 11 cm. paĝo 51; 
prezo 〇-40 svis. fr. P. Hŭbncr, Bergstr la, 
Buedlinburg, Germanuj〇.

Kristana Esperantista Ligo で出版したも 

のでレンク牧師か「聖書ミは何んぞや」の向に 

答へて懇切に說教したものね其子レンク氏 

が譯したもの。同聯盟の趣旨に賛して0.40 
fivis. fr.送らる'方に次の誉物;i何れかを足 

價に拘はらす送る由。

©KRISTANA ESPERANTA KANTAR
ETO eid. de P. Hŭbncr; 16X11 cm., pago 
18; prezo 〇・40 svis. fr. Quedluiburg# Berg
str aeae la Germanujo 1908.
讚吳歌十一篇をエス譯せるもので音譜も 

ついて居ろc尙上揭記事參照せられたい。（堀）
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懸賞作文答案披露

•・ :「、门（九月

-初 等 科

Ie Via tranĉilo ne estas akra.
（今泉啓助氏）

『切れないコU銳利でない』さ譯せば£い。 

之れにesti malakraな用ひたのが多い樣で 

おったが餘り溢昧が强適ざろ樣に思ふ。mal
bone tranĉasなぎ譯すのはわまり感服で・ 

ない。

2. Tiu almozulo portas grandan 
sakon sur sia dorso.（今泉啓助氏）

『背負ふ』porti sur ies dorso『擔ふ』porti 
sur ies ŝultro.『脇にか、龙ろ』porti sub ies 
brako. Li portas lati modan veston sur si. 
=ハイカラな著物む若てゐる〇 Li portae 
pipon Ĉe la angulo de sia buŝo.—煙管を緩啣 

へにしてゐろ。

3- Mi estas lerni n t a （= jam lernis） 
la lingvon Esperanto por du jaroj. 
Sed, bedaŭrinde, mi ne tre lerte 
povas legi ĝin, nek verki en ĝie

『二年間』の『間』!!『二年問ifiして』の意 

昧であるからpor花用ひればなら'ない。dum 
の又はen la daŭro deは『.••の期間の中に・ 

の慰で|di】m mia vivo — （T私の生きてゐる內 

に』'なぎ用ひるのでわるから此處は面白くな 

い。『あまりよくは…ぬ』ne treな使ふさよ 

い 〇 しa tranĉilo estas ne tre akra. = ま 

り】くは切tino『…も…も』aŭ ... aŭと 

nek...nekさがある〇前者は・肯定の場f合後者 

は否定の場合であろc Mi povas aŭ trinki, 
aŭ manĝi.=飮む;.ミも食ふニさも出來ろ。 

Mi povas nek trinki, nek manĝi.=欲t?二ざ 
し食ふニミも出來ない。 ’ ・丸

战績表〔良〕今泉啓助:賞）、新池保、永 

岛务雉、大澤敏夫、吉田榮、加茂谷村ヽ福田 

み口や、荻!ff、孝生.竹田、龜井敬次郞.高木 

坊誌氏。

〔可〕藤出、高桑、西川、畑、大森.祝、 

寺尾.山田» Kavĉjo %氏〇 

:不帀〕三名。〔無効〕一枚。

號出題）

Nebulo en aŭtuno estas malvar- 
meta ; dum ŝvebanta en printempo 
estas mildsenta< Purpura fumo, kiu 
sin levas spirale en vespero cl kui
rejo, forlasas sin ŝanĝiĝeman en la 
vastan aeron. En ĉiu nebulo mi 
trovas propran al ĝi guston : precipe 
en la varmfonta vapornubo en prin
tempo mi ĝin trovis ia ŝentimentala. 
La vapornubo envolvas komforte la 
ban anton, kaj al mi faras iluzion, 
kvazaŭ mi aperis en (la formo de) 
homo en la antikveco. Kvankam 
ne tiom densa, kiom mi ne povas 
trovi la ekziston de kio devas vidiĝi, 
ĝi tamen ne povas esti tiel maldika, 
kiel mi ektrovas min homo en tiu ĉi 
mondo, se oni disŝirus la vualon 
ĉirkaŭ mi.
戒績おCK!小杉重太郞(賞ゝ 亘理俊・ 

都筑喜三、石井和三郎番氏。

(可］大秣志郞・福田みはや、賀根村嘉 

信。小林束二、荒木熊雄、畑正世、竹田. 

靑木圭三諸氏。

懸賞作文新課題

或る日の二过でございます。む釋迦樣は 

極樂の蓮地のふちを—人でぶらぶら3歩き 

になっていらっしゃいました。池の中に咲 

いてゐろ蓮の花は、みんな玉のやうに眞白 

マ・其の眞中におる金色の芯からはゝ何ミ 

も苔へない好い匂が・絶間なくあたりへ［往 

れて居りましT:〇
（芥川龍之介ーー曲蛛の糸）•

（締切十一月二十日。用紙は中判跡洋紙。 

規定違反無効。賞二名）。
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第十七回萬國エスペラント大會槪况

ハ月一F1:スイス聯邦の基礎成って第六 

百年目の記念日を期きし第ト回萬國大會は 

この風光明眉且つ世界平和の中心地たるジュ 

ネヴに開かれた。

犬會發會式に先ち七月三十一口のタには 

始あての試みであり本大會第一の呼び物で 

わるエスベラント夏季大學の發會式はシュネ 

ヴ大學大講堂で舉行された。そして二の大 

學の講按の皮切りに支那の同志Wonn Kenn 
の『孔子の思想』でわった。

ハ月一日（士瑞日）:午前任夏季大學・午 

後は國際科筆協會の集會及ぴ國際聯盟局の 

见学c夕闇が訪れるざ市の內久に鐘の響は 

咽り渡り、花代は盛んに打らあげられち。 

Ĝardeno de Bastionsは特別に提灯で飾ら 

れ、各國の同志は夜の更げろのも知らずに 

或はKoncertoに耳も傾け湖水に舟も浮べて 

大會第一日な享樂しア:。

ハ月ニEKU曜□）:各寺院に於けお朝の 

禮拜〇この日の豫定はParko des Eaux- 
Vivesに於ける樂しい散策ミ野外音樂會で 

おつ'nのに朝よりの荼雨□この樂Lみを奪 

ってしまつ了:。午後ハ時にはいよいよ次會 

の發會式がVictoria・IIallで開かれた。曾て 

第二回烦國・會のUにMajstroが親しく出 

席してわの淚の籠つ7:カ强い!ntema Ideo 
de Esp.の演説なされた Victoria-llallでわ 

ち。U.E.A.の名鑒會長Stettlerの挨拶に續 

いて役はの選舉に移り、Privatは議長にむ 

された。副議辰の中には大本敎代表の西村 

氏の名も見龙る。Privatは立って流暢な热 

情に燃之7： 口調でInterna Ideo de Esp.な 

高唱すちざ、それに續いてスイスその他各 

國政府代表の挨拶、各地のdelegitoの挨拶 

があって感激の中に夜半に至って發會式は 

閉じられた。

ハ月三日（月®0）:午前は夏季大學.午 

後はシュネヴ湖の舟遊。船上に“休みなく音 

・樂は奏せられ船は佛期西の岸に又瑞西の岸 

にミ湖を一週する。夜は國服舞踏會、ニれは 

獨逸が窮境にわった、めに殆んビニ年振り 

に最も華やかな賑やかな舞踏會であった。

ハ月四IK火曜日）:午gilli U.E.A.の委 

員會■过夏季大會。午後は各分科會ヽ夜は 

Viktoria-IIallで大會の總會〇 Cart （X Aka 
demioの報告をIハPrivatはC. K.の報告 

なして來年度の大會開鹿地は英因スづシトう 

ンドのEdinburghに決定され冗〇 U.E.A- 
の報告によれば前年度の發展はすばらしい 

ものでわつア:が.殘念な事に2500の同志な 

有する日本に僅か100人のU.E.A.會員わ 

るのみご嘆じて居る。ザメンホフ碑に關し 

てはApplenbaumが無關稅で碑を転入さし 

てくれた波閘政府戾びその地の同志に卑い 

感謝の辭也述べた。

ハ月五IK水曜日）:前日ざ同じく午前は 

夏季大學午後は各分科會で夜IX Granda 
Teatroで文學の夕べが催された。ケ"トの 

傳説によるPrivatの原作詩劇Ginevra （1 
Budapest の Eaghy や Nŭrnberg の劇昜の 

Starke夫妻によって演せられ、劇場は非工 

スベランティストで巳に一杯でわった。二の 

他にBaghyの詩の朗讚やSarosiの曲にな 

〇 BaghyやKalocsayの詩任歡客な夢の感 

に誘った。

ハ月六［K木曜□）:此の口も午前夏季大 

學、午後分科會で、夜はViktoria-Hal!で 

Zamenhofの追悼會があつ了こ〇 Mozartの曲 

にな去，,Fratoj manon donu kore" で會は始 

まり、宛し父が亡き祖父の寫ぽの前で子供 

等にその曾ての日を譜ら如く、古い同志は 

處々に立ってMajstroの追憶に最後の思出 

多いータを送った。

これで約一週間に渡ろ第十七回萬國大食 

は終りを告げた。

夏季大學の講演は心理學・敎育學、言語 

學・物理科堅、网際團醴紐織にっま.各その 

專問家が得意のエスベラントな用ひて講演 

もしたのである。

日本人で二の犬會に•出席した人は本麻所 

載のエス文「櫻井夫人の手紙」の櫻井靜江氏、 

九州帝大助敎授江蚯悌三氏、大本敎代黃の 

四村光月氏等であった。
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ENLANDA KRONIKO
〔內 地 消 息3

Daa Kongreso de Esperantistaro en Aomori.

Tokio—Esperanta kurso por pro
gresintoj denove komenciĝis sub la 
aŭspicioj de nia Instituto de la ves
pero de la 9-a de septembro en la 
kursejo de Nippon Esperanto-ŝa en 
Kanda. Ĉi okazas en ĉiu vendreda 
vespero kaj Sro]. Oi kaj Juri alterne 
gvidas la kurson ĉiusemajne. Oni 
uzas kiel legolibron ”Kio povas 
okazi se oni donacas surprize ?" 
(Sro. Oi) kaj nImenlago<f (Sro. Juri). 
Ĉiu Esperantisto povas libere part
opreni en la kurso; estas tre dezir
ate, ke multaj kunvenu en la ven
dredaj vesperoj,一En la 23-a de 
septembro oni havis vere tre utilan 
vesperon, aŭskultante al la bela kaj 
brila Esperanta parolado de Sro. 
Kiomi, konata verkisto de dramoj 
kaj noveloj, sub la temo, „Esperanto 
kaj Ekstremorienta Kulturo.^ Li 
mirinde impresis la tutan aŭdantaron 

per sia utilega lekcio.—ĉe la Asocio 
de Esp・ Edukado, en Kanda, 
okazas regula kurso por komen*  
ĉantoj.
〇JOKOHAMA — Komencigis la aŭtuna 
kurso de Esp. de la 20-a de SepL sub la 
gvido de S-roj Ŝiiĥaŝi9 Ogaŭara kaj Faku
ki ta> La ĵurnalo „Mijako° raportis al ni ke 
detektivo-policanaĉo vizitis la karson kaj li 
sekvis unu kursaninon ĝis ŝia domo kaj 
demandis tute malsaĝe pri Esp., Ĉar li prenis 
Esperanton por socialismo# Aŭdinte tion, la 
kursaranĝintoj vizitis la policejon kolere kaj 
konvertis lim
OŜIZUOKA 一Post iom longa dormado, 
Sizuokaj samideanoj rekomencis viglan pro
pagandon ;en Ia 5-a de atlgusto oni arangis 
dŭmsomeran kurson, kiun gvidis Sroj> Iizuka 
kaj Muramacu. Gi okazis ĉe Sro. Dentisto 
Kaji kun 13 kursanoj. —La l-an de septem
bro malfermigis alia kurso. Tiuokaze oni 
disdonis propagandajn flugfoliojn sur kiuj 
estis presitaj priesperanta krucenigmo, kiu
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Post la kurso en Urbo Cu> Mie・kem

e^!as en modo tra Ia tuta mondo. Tiu ĉi 
originala metodo de propagando havis sian 
inirinclan efekton, ĉar multaj urbanoj ŝajne 
persiste provis solvi la enigmon kaj je ĉia 
poŝtolivera horo leterportisto transdonis al 
ni grandan faskon da solvleteroj. Eci mai*  
grandaj knabetoj jam ekkonigis pri Esper
anto dan k1 al ĉi tio. La kurso daHros dum 
du monatoj, trifoje en ĉiu semajno. Gvid
antoj estas Sroj. Katlabara kaj Koike; 
gvidataj estas 26 personoj . — Krom la supra, 
oni havas ankoraŭ alian kurson snb gvido 
de Sro. Jamazaki, kun 9 personoj. Gi kom・ 
cncigis Ia 22-an de Septembro.
0 A JABE —Tie ci la Esp. movado estas 
ĉiam en tre prospera stato. Regnia kurso 
ĉiam. nVerda Mondo0 eldonata el Tensei^a 
estas tre populara.
OKAMEOKA—Oni translokis la oficejon 
kaj presejon de Propaganda Fako de Oomoto 
al tiu ĉi loko el Aj abe; kaj tie ĉi oni eldonas 
tre belan Esp. gazeton nomatan ,.OOMOTOa 

por diskonigi tra la tuta mondo la novan 
spiritan movadon. Kelkaj bonaj samideanoj 
de Oomoto fervore laboras por Ia afero. 
0OSAK A —Someran esperanto-kurson bone 
aranĝis Osaka-filioj de J. E. I. kaj de Japana 
Asocio por L.D.N. de la 20-a de julio ĝis la 
19-a de aŭgusto, trifoje ĉiusemajne. S-roj 
Aibara. H. Niŝida kaj S. Takaja, ĝin gvidis. 
Ixi 26-an de aHg< vespere ĉirk. 20p. kunvenis 
ĉe l-a Stacidoma Restoracio por diri adiaŭon 
al S-ro Ossaka, kiu hazarde visitis la urbon 
antaŭ sia forveturo a) Usono. S-ro T. Iŭa- 
hasi)blinda samideano kaj prof. de Osaka 
Blindula Lernejo, forvojagis al Anglujo 
dank, al la klopodo de S-ro Braisford, angla 
s-ano en Kobe (raportita de S-ro Aibara).
0ONĴUKU (Ciba)—En la 22-23-aj tagoj de 
aOg・ Ŝokĉkai arangis esp. kurson kun pro
paganda parolo sub la aŭspicioj de ĉitiea 
industria lernejo. Partoprenis 50 p.; gvidis 
Subleŭtenanto J. ItĜ.
0KUROIŜI (Aomori) — La 11-a Kongreso 
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de Aoruori-prefekteja Esperantistaro okazis 
en la 9-10a de attgusto en la urbo. Kroiŝi・ 
anoj kolektigis en la elementa lernejo je la 
9-a horo. Je la 10-a ni marŝis sur la stratoj 
por demonstracii, hore kantante la himnon 
kaj tenante en la mano verdan standardon- 
Kaj nia procesio atingis la stacidomon, kie 
ni bonvenigis S-rojn U. Akita, Ĵ. Kauahara 
kaj alilokajn samideanojn. Post la tagmanĝo 
ni denove kolektiĝis en la lernejo# Ce la 
atendejo oni vendis esperanto-kukon. En 
Verda Cambro, kie ni ekspoziciis esperant*  
aĵojn de la 9-a ĝis la 17-a h , svarmis multe 
da scivolemuloj・ Kaj komencigis la generala 
kunsido per la ĥoro de Phimno.

Malferma saluto.......S-ro K. Narumi
Saluto.......Prezidanto M. Miura
Raportoj de Flokaj grupoj

............................S-roj Keuĉi (el Aoniori) 
Narumi (elllirosaki), Takagi Z. (el Kroiŝi)>

Fukuŝi (lernanto). Ilabora kunsido (ni 
decidis regularon de LIGO DE AO- 
MORI ESPERANTISTARO kaj elektis 
novan komitaton)

Salutojn de V gastoj 
Ferma saluto.......S-ro M. MiuraA
Je la Horo de Tagiĝo la kunsido fermigis 

(vidu fotogr. sur pago 231)Kunsidis 70 sami
deanoj kaj 80 gelernantoj. •

Je 17. 30 ni festenis en Steio-salono, A
Ceestis £0 p.

De la 19-a ni havis propagandan parolaj・ 
kunvenon en la elementa knabina lernejo. 
Aŭskultis 200 p.

Horo de V Himno
Malferma saluto.......S-ro I. Takagi
Horo de ,,Sankta Lucio1') .
Ĥoro de „Transen Iruu J....... emantoj

Spirito de Esperanto.......S-ro Ĵ. Kauahara
Al karaj gefratoj en mia hejmprovinco.

....... S-ro K・ Takahasi (oni legis lian 
manuskripton)

Kvarteto de „La Espero"....... Kuroiŝi-anoj
Pri la propagando de Esp.

................... .............................S-ro Ja Atlaj i

Dueto de Hejmo doka"[…S-roj Ban
” ”La Svanlivelou f kaj Takagi 

Esperanto min edukis.......S-ro U. Akita
Horo de Tagiĝo
Ferma saluto ....................S-ro I. Takagi
En la dua kongresa tago oni havis eksk

urson al la banloko Itatome, (rap. de Kuro- 
iŝi Esp. Grupo.)
◊GENDAI—De la fino de junio Sendai,- 
anoj ĉiusaTjate kunsidas ĉe la filio de J.E.L 
kaj studas la „Vivo de Zamenhof". La 5-an 
de junio ni havis bonvenigan kunsidon al 
B-ro Kuroita, nia samideano. Urbestro 
S-ro Kanomata, S-ro Ikeda, bibliotekestroj 
kaj tieaj samideanoj ceestis en kafejo 
Kariton. Andante radion el Tokio ni gaje 
babilis tutan vesperon. De la 25・a ĝis la 
317 de julio ni havis kvaran somerkurson 

ゝ en Mijagi filio de Japana Ruga Kruca 
Asocio- S-ro Kikuzaŭa gvidis ĝin uzante 
sian novan verkon al 20 p.
01IOJO (Ĉiba)—De la 8-a ĝis la 14- a de 
aŭgusto S*ro  Kikuzaŭa gvidis Esperantan 
Kurson laŭ la invito de Nippon Rŭrnaĵi 
Asocio, Dekkelkaj p・ partoprenis, (raportita 
de S-ro Kikuzada\
◊GOTENBA (Ŝizuoka)—De la 17-22a de 
aŭgusto oni aranĝis someran kurson ĉe 
Asocio de Junaj Kristaninoj. La 丄 ?an S-ro 
T. Rimata, kiu estas 70 jara, faris Esp, 
paroladon antaŭ pli ol 50 p- kaj F-ino S； 
Jajima tradukis japanen. Poste S-ro Kt 
Takahasi faris projiagandan paroladon. Nur 
dekkelkaj ĉeestis, sed ili lernis tre(HIigonte 
sab la gvido de S-ro Takahasi kaj F-ino 
Jaĵiina. Feliĉe multe da homoj, kiuj restis 
en la tendaro, ekinteresigis pri la Estr
anta movado per tio. (llaportita de F-ino 
Jaji ma).

三重縣津に於げち通信は紙面の都合上遺 

憾乍ら來月號に延期し寫眞(P- 232)だけ本 

號に揭載しましたC____________

川原次吉郞氏は束京市外駒込村霜田二八 

五綠ヶ丘へ移轉。
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MENDELISMO
「 de Hidemiĉi Oka

Supre diista estas la ĝenerala 
teorio de Mendelismo. Ni povas 
pruvi la valoron de Pnomita teorio 
per aliaj krucigoj・ Supozu, ek
zemple, ke ni krucigas hibridan 
primolon kun pura fornio^ Se la 
teorio estas bone fondita, ni povas 
antaŭdiri ke inter la rezultontaj in・ 
dividuoj, 50% estas hibrida kaj la 
alia 5〇％ pura stelforma, kaj tia 
proporcio vere okazas.

Se ni reprezentigas la dominancan 
faktoron per litero D, kaj la ne
ekziston de tiu faktoro per litero 
R, tiam ni povas formuli ĉiujn 
okazojn kiel en la sekvanta tabelo.

l*a  generacio
DD DR RR

DDxDD 100%
RRxRR 100%
DDxRR 100%
DRxDD 25% 50% 25%
DRxDR 50% 50%
DRxRB 50% 50%

Nun ni marŝu unu paŝon antaŭen 
kaj konsideru pri la naturo de fak
toro. Kio estas faktoro ? Kion 
•oni devas kompreni sub la nomo 
FAKTORO ? La faktoro estas la 
substanca bazo de heredo. Nuna 
stato de biologio ne permesas al ni 
difini faktoron pli precize, ĉar nia 
senscio pri ĝia naturo estas ankoraŭ 
absoluta. Sed la portanto de fak- 
toro estas jam konata. …

Kiam maturiĝinta ovo i icevas 
spermon (aŭ flor semon), tiam komen^ 
ciĝas la vivo de nova organismo. 
Tial, se organismo heredas sub
stancon de siaj gepatroj, tio nepre 
devas okazi per ovo kaj spermo. Sed 

ne ĉiu parto de spermo partoprenas 
al la portado de patraj karakteroj• 
Nur la kapo partoprenas al tiu 
grandioza t asko, dume vosto kaj 
mezpeco ludas nenian rolon. La 
kapo de spermo estas kerno. De 
tio kaj aliaj faktoj, ni povas kon
kludi kun 〇. Hertwig, tre fama 
embriologo germana, ke heredsub- 
stanco estas entenata en kerno, aŭ 
pli precize, en kromozomo. Multe

Ovo kaj spermo, k; kerno#
(en spermo kapo), m; mezpeco, v : vosto.

da eksperimentoj jam pruvis la 
pravecon de tiu ĉi konkludo.

1) Artefarita partenogenezo.
Jacque Loeb, eminenta eksperimentisto en 

biologio, sukcesis kreskigi ovon sen spermo, 
stimulante ĝin per diversaj ĥemiaĵoj. Ciuj 
individuoj tiel akiritaj montris karakteron 
de F patrino, kaj tio, kiel vi vidas, tute 
koincidas kun la dirjta konkludo.

2) Merogonio.
Eve De lage, famekonata franca biologo> 

deprenis de ovo ĝian kernon, per diversaj 
metodoj, k.e. aŭ skuante ĝin forte per cen・ 
trifugo aŭ elmetante ĝin al X-radio, kaj poste 
enirigis Bpermon> La individuoj akiritaj de
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tiaj ovoj portis perfektan similecon al la 
patro, tute kiel la supra konkludo postulas.

Kerno (aŭ pli precize kromzomo) estas la 
portanto de Idioplasmo, t e. heredsnbstanco<

Mi sentas min iomete tro devojiĝinta*  
Nun revenu al nia ĉefa problemo. Kiel mi 
jam diris» la apartigo en la dua hibrida 
generacio estas klarigebla per Ia teorio de 
pura ŝanco, kaj tiu teorio, siavice, estas bazita 
sur la supozo, ke faktoroj estas tute sende・ 
pendaj unu kun la alia. Sed en la naturo 
troviĝas kelkaj faktoroj, kiuj kunigas aŭ 
repuŝas inter si. Kiel ekzemple, la kapuĉo- 
forma petalo de F violo trikolora povas 
aperi nur kun certaj difinitaj koloroj, kaj tia
specaj fenomenoj donas al la Mendelismo 
sufice da komplikaĵo.

Tre konfuza estas tio, kion oni nomas seks- 
ligita (sex-linked, geschlechtsverbundene 
od・-kontrollierte) heredo. Kelke da pato. 
logiaj kondiĉoj de P homo liveras ĝian 
bonegen ekzemplon, (Daltonismo, hemer・ 
alepio, hemofilio k.a.) Cu vi konas la 
malsanon hemofilio (sangmalsano) ? Hemo 
signifas sango, kaj filio amo. Persono sufer
anta de tiu ĉi malsano sangas tre facile, eĉ 
el la plej malgrandaj vundetoj, Ĉar lia sango 
ne posedas kapablecon koaguli. Tiu ĉi mal
sano atakas domage nur viron kaj neniam 

plibelan sekson. Rimarkinde estas nun 
ke filoj de F malsanulo estas tute sendifekta) 
kaj geiiloj de tiuj filoj ankaŭ ne montras la 
patologian kondiĉon. Nur filoj de filinoj 
posedas malsanon simile al sia avo. La 
malsano atakas nur viron, tamen kiel ironie 
----- amuzaĵo de F naturo ? ----- nur tra 
virino^ La modo de V heredo ŝajnas esti 
mendelisma, sed ĝia detala klarigo depasas 

limon de hodiaŭa parolado.

(Daŭrigota)

補習研究會

聽謊無料

每週金曜日晚

每週金曜日午後六時半より神田 

區西今川町七番地日本エスペラシ 

ト社講堂に於いてエスペラントの 

硏究會を催してゐますからぎなた 

もお出で下さい。

講習料は無料ですが電燈料茶菓 

代ごして一人一回金拾錢位宛出し 

て頂左ます。

講師は大井學氏ご由里忠勝氏で 

す。敎科書は

1.Kio povas okazi se oni donacas 
surprize ?（大井學氏用書）

2・Imenlago （由里氏用書）

兩氏は每遍交替で指導されます。

十一月エス語講演
十一月廿五日（第四水曜日）午後 

六時半から下記の通りエスペラン 

ト講演があります。奮て御出席を。

一・演題 未定

二、講帥 安黑オー郞氏

ハ月號揭載謎々答案

八月特別號揭載Enigmo “正解者なし。

1.Venturnilo aŭ remilo 2. du- 
senco (=du sen eo) 3. perlo ( — per 
Io) 4. m (momcnt, monato, jaro) 
5.lili，； dai? 6. antaŭdanko (antaŭ- 
D-a NKO) 7.libro & koloro 9. 
kompostilo (kon? post ilo) io 
manarĥio; monarĥo.
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編轉後記
◎本戟は小生が編镇を承ってやってみた。 

記煤の配合配列も稍。從來ミ趣わ異にして 

むろのは編輯會議の結果でわる。戟も追ふ 

て內客を充實して編輯方法な吹善し、殊に 

初學者指導の雜誌たみこさを目楼さすろ筈 

でめお。

◎京都に於ける第T三回エスペラント大會 

は匾會裡に終了 しf:〇來年の大會開催地は 

久し振りで束京さ決定。その他詳細は本淼 

締切迄には間に合はなかったので來月號に 

摇載の答。

◎極東鹽帶書學會は十月十一日から東京で 

開催。世界各国の監卑者の國際會議は日本 

では最初の試みでおっかが帝大の緖方博士 

さ傅研の村田技師さは傑定の如く堂。ミエ 

スペラントを以て講演もせられたが、ニれ 

は必ずや將來の國際會議用語ミしてエスペ 

ヲント使用の喑示を與へろものであらう。

◎大本敎な代表して瑞西ゲヱネグアに於け 

る世界ヱスペラント大•會に出席Lた西村光 

月氏は旣報の通り大會副議長の一人に指定 

され・D-ro Privatの希累によって紋付羽織 

ミいふ服裝で出席。滿昜の注目をうけて非 

常に歡迎された。每日茶話會や招待會に引 

張凰ミは芽阻たし芽出たし。

◎卵ゝlia Esperanta Ekskurso^でふなじみの 

Patro Schmid事神奈川糠立股峯學投長淸水

を訪問して大いに彼我の親善を計られたが 

最近の通信によれrrハルビンに到り、世界 

的辞舌家こしてその名し高きロシアの奮國

家Seri§ev氏も訪れたミの事.兩氏の顔合せ

の券面は瞧かし面ぶかつた事でわらう。 

◎朝鮮エフ、へうソト學僉にてはハ月より月 

刊雜誌„La Orienta Lumo<cを敦刊。主翰は

朝鮮に於ける盤情的エスベヲンチスト大山

Kiun allogas ideo de PACO, 
KONO de Oriento f Azia), PENSO 
pri KUNFRATINO de Oriento 
& Okcidento, tiu abonu monatan, 
ilustritan ioo-paĝan (25x19 cm.) 
Revuon • u : • - •，;;回

”〇 加NTO"
Aperis N-N-i & 2 ; estas presata 
N■3， Prezo de unu N- afrankite 
estas : i,2o ¥ = 0.50 us. $ = l hint 
$ (meksika). Sendu monon (bank
notojn) en registrita L. aŭ per banka 
monmanda to.

Adresu al I. SERISEV、Ilinujo,

Manchuria, H ARBI N, KO. Box 35,
Novij ・Gorod・

月刊エスペラント雜誌

,QOIVIOT〇“

全文エスベラントにて大本儡特の“お筆 

先” “靈畀物語”等により頒莒,警吿,教訓 

等む滿裁し7:ちもの。本誌の言行により我 

國の大本運動は全世畀のEsperantisto 
中心ミして淸神畀に渦紋も起しつ、わり，0 
本人は早く目を瓷まして本誌によって大本 

の眞相も知られ丄。敢て御購讀な望む（・吐 

無代進呈）C

時雄氏。講諛斜年翘金貳圓舸納。發行所は綁 

鮮京城平洞二十五!S地朝鮮エスペヲント學 

會。健全なる發展し祈ち。

◎來年正月號よりKĥo （、誰者の聲）欄を設け 

〇〇本號には間に合れなかつたが、討論の 

間魁を本誌で發表すちから投隔を乞ふ。

（由里忠勝）

定價一部金二十錢 牛年一 !ffi二十銭

一ヶ牟二!a四十錢〔送料な含む） 

發行所克都府龜岡町天恩郷

天聲社支社
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新刊發賣

NOVA ELDONO!
INTERPAROLADO阳 VORTARO

JAPANA-ESPERANTA-
ĤiNA kaj ANGL.A

B -X-X・支・英對譯

話と辭書

00̂
0000

PREZO 1 JENリ Poŝtpago 6 sen,1SX13 cm.,120 Paga, Plenenhava, 
lukse bindita, kun rekomendparoloj de Sro. K・ 0888kも Sro. Y> Negishi kaj 
Sro< Huilin. Verkita de T. Jamaga.

定價金壹E!郵稅六錢ヽ菊判百廿頁、內容豐富.製本優美、小坂狷二氏、 

根岸氏■盅林氏の卷頭言あり。山鹿泰治著〜大道社主岸山芳太耶氏の獻身的 

努力ミ苦渚の或地活用の經驗によって產れたたるIの。

〇

〇

S

◊

行 所

大 道 社
東京市麴町區隼町七番地

〇

◊

振替東京五一五七二番 噩話四谷六二ーニ番

Eldonejo: Daldoŝa Presejo No. 7, Ilajabusa-Ĉo, Koĵimaĉi, Tokio 

發 買 所 神田四令川町日为:エスペラント社、牛込新小川町 

日本エスペラント學曲、本鄕東竹町四方堂・本鄕一丁目 

文求堂、神田神保町田持鑫店

<>
"~ヽ◊ 〇ococ
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エスペラント雜誌豫約開始
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiir  

果然申込殺到!未だ御豫約なき諸賢は 

今直ぐ!!-------最終締切十一月三十日
' 雜誌目錄御申込次J«送呈 ・

四方堂エスペラント硏究所
振替東京9556 本鄕盘東竹町二十一

十一月下旬發賣

エドモン・プリヴァ著 川原次吉郞脚註力 ル ロ
中等講習用敎科書さして全世界に热愛される不朽の名藩カルロを多年敎授に苦・ 
體驗も當由し川廉氏が主愛なる字句に周密平明なる脚註を付して、講習用怒材ミ 
して精巧な価むc各頁共索引淆號な付し檢索に至便ならしろ印别に紙狡に製本に 
密意して驚異的實價を以て提洪す。

獨習用にも 

講習用にし

日本で初めて出來た 

理想的作文敎科書出づ

梶弘和氏著4 -1

初級エス作文敎科書

定價參拾錢 

送料貳錢

新極東協會

東京市神田區今川小路二の一 

振替口座東京六炭七七九番

“NOVA SENTO"

Estas
I-za Sola Gazeto Por 

Idea 31011do

• Jara Abono: ¥1.29

Filio de
Japana Esperanto-Instituto 

en Fukuoka *

FUKUOKA, GOKURAKUĈO 32

JAPANUJO

Po^tka8O: Fukuoka 20048
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誌雜刊月

錢十二部一價定

冊貳金桶年一
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UNUAKLASAJ PRESISTOJ EN
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germai)a« rusa, if ala9 li Ispana 
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{LIBROBINDO}

二;、Q 门-「◎
大道，社じ

東京市麴町區隼町七番地 

電SS 振荐口座

四谷六二ーニ番 柬京五・五七二番

本誌廣吿料

全頁 半頁 四半頁

丨一回 25 13 7圓

三回 ，72 37 19 ”・
六何 140 74 38 „

:十二冋 • 250 : 130 7〇 „

回數による割引は同文のもの連 

載の場合に限る〇

維持會員の廣吿はー割引;エス 

ペラン•トに關するもの二割引;金 

錢に關係なき廣吿四割引。料金は 

すべて前金のこS 〇半頁以上の廣 
吿上には雜誌を無料呈す。,

廣吿を馬旋して下すった方には 

廣吿料の二割を謝禮す（割引の廣 

吿の料は此限りにあらず。）
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本會振替口座 

一般會計用『東京11325霜
［艮野3283 ffi

基本金專用東京32089番
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大 井 學

（大道社）岸山芳太郞 

東麻市衢阿姻隼町七雷迪
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閣 文
京東座□替振
番九八八二

區込牛市;«玄 

目丁二町樂晴

★カニャ書店發行圖書目錄★

ザメンホフ演說集.........................

.04.60

1.00
1.50

モノタイプ綺版印刷鮮明.講習用教材さして最適（

ハ木H出雄述 鬻；外國語問題とエスペラント…

蠶爲さ鹫錶？い人。並に國語及外國語問題に 

三高エス會編荽 日木語エスペラント小辭典/

研究會話文通に於ける好揺針

クロース 

紳 皮

ハ木口出雄述 エスペラント講習讀本 ............. ・し7

短期講習會用ミして歡迎せらみ

烏居爲次郞著黔用エス和大辭典....... 7.00・30

（新刊）

（新刊）

（三版）

（A版）

（初版）

.65 .12鳥居篤次郞點譯矗韋用エスペラント講本・.......

盲人のエスペヲソト入門書ミして盲界に使用さみ

（四版）

發行所 ヤニ力書店 京都市寺町夷川上ノレ霊上2555振替大限23404




